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Θέμα: Διευκρίνηση  επί  του  ερωτήματος  της  εταιρείας  “ΖΕΥΣ  SECURITY”  σχετικά  με  την
αριθμ.πρωτ.176099/4528/05-05-2017  με  ΑΔΑΜ:17PROC006144845  διακήρυξη  που  αφορά  το  συνοπτικό
Διαγωνισμό «Παροχή στατικής φύλαξης του νέου κτιρίου της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου».

Σχετικά  με το από 12-05-2017  διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρεία “ΖΕΥΣ SECURITY” που έχει ως εξής:
“.....παρακαλείστε όπως διευκρινίσετε εάν οι φύλακες που θα εργασθούν στη φύλαξη του νέου κτιρίου της
Π.Κ.Μ. θα είναι άνω των 25 ετών ή κάτω των 25 ετών και αυτό διότι είναι διαφορετικός ο μισθός σε κάθε
περίπτωση  και  επίσης  να  μας  απαντήσετε  με  ποιον  τρόπο  θα  ελεγχθεί  η  ανάδοχος  εταιρεία  που  θα
απασχολήσει το προσωπικό που θα δηλώσει βάση ηλικίας”. 
Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής :
Σας ενημερώνουμε ότι :
α) σχετικά με την ηλικία του προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου είναι
στη διακριτική ευχέρεια των οικονομικών φορέων, η επιλογή του οποίου όμως πρέπει να είναι εντός της
Προϋπολογισθείσας δαπάνης.   

β) σχετικά με το ερώτημα με “ποιον τρόπο θα ελεγχθεί το απασχολούμενο προσωπικό ηλικιακά” εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής, σας αναφέρουμε ότι έχει προβλεφθεί στη σχετική διακήρυξη και συγκεκριμένα στο
άρθρο 14.2.Β “Τεχνική προσφορά” παρ.2 όπου ζητείται: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι ως ανάδοχος:
i) με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων στη φύλαξη σε
εμφανές σημείο των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής, στο κτίριο της Π.Κ.Μ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου
64, όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες φύλαξης.
ii) θα καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του
θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος εργασίας
των απασχολούμενών του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε
κάθε φορά ισχύον,   
στο ίδιο άρθρο παρ.4., ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να προσκομίσει: “Τα επαγγελματικά προσόντα του
προσωπικού ασφαλείας και του διοικητικού προσωπικού που θα έχει την ευθύνη της εκτέλεσης και παροχής
των  υπηρεσιών  φύλαξης  στην  Αναθέτουσα.  Το  προσωπικό  ασφαλείας  και  το  διοικητικό  προσωπικό  της
αναδόχου εταιρείας απαιτείται να κατέχει υποχρεωτικά  Ισχύουσα  άδεια εργασίας (Α’ και Β’ κατηγορίας ανά
περίπτωση).”
Επιπλέον στο άρθρο 14.2.Γ “Οικονομική Προσφορά” στην παρ.2 αναφέρεται ότι κάθε Οικονομικός Φορέας
υποχρεούται να  υποβάλει “χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του”, σχετικά με τις υποχρεώσεις του άρθρου
68 παρ.1 Ν.3863/2010. 
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